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15.02.2022'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından  

"Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri 

Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye 

Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin 

Kamuoyu Duyurusu"  

yayınlanmıştır. 

 

On 15.02.2022, the Personal Data Protection Board 

(PDPB)  published 

"Public Announcement on Technical and 

Administrative Measures Recommended for 

Data Controllers Regarding User Security" 
 

 

Duyuruda;  

 

 6698 sayılı KVKK’nın 12/1 maddesinde veri 

sorumlusunun yükümlülükleri hüküm altına 

alındığı; 

 Son zamanlarda finans, e-ticaret, sosyal medya 

ve oyun gibi sektörlerde veri sorumlularının 

internet sitelerine giriş için kullanılan hesap 

bilgilerinin bazı internet sitelerinde herkese 

açık şekilde yayınlandığının görüldüğü; 

 Kişisel verilerin, ekonomik bir değer 

karşılığında satışa sunulduğu ve kötü niyetli 

kişilerce arşivlenerek yeniden pazarlandığının 

gözlemlendiği; 

 

belirtilerek, veri sorumluları tarafından bir takım 

önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir.  

 

Bu kapsamda, veri sorumluları tarafından 

aşağıdaki tedbirlerin alınması tavsiye edilmiştir: 

 

 Çift kademeli kimlik doğrulama sisteminin 

kurulması,  

 Farklı cihazlar üzerinden giriş yapılması 

durumunda, giriş bilgilerinin ilgili kişilerin 

iletişim adreslerine iletilmesinin sağlanması, 

 Uygulamaların HTTPS ile veya aynı 

güvenlik seviyesini sağlayacak bir şekilde 

koruma altına alınması,  

 Kullanıcı parolalarının güvenli ve güncel 

 

The Public statement refers to; 

 

 The article 12/1 of the Law on Protection of 

Personal Data (PPDL, Turkish acronym known 

as ‘KVKK’) numbered 6698, that determines the 

obligations of the data controller; 

 The recent observations showing the account/log-

in information (in sectors such as finance, e-

commerce, social media and gaming company 

websites) are publicly being published on some 

websites; 

 The fact those personal data are illegally sold in 

return for money and are archived and 

remarketed by malicious people.  

 

In this context, the PDPB reminds and 

encourages the data controllers to take 

necessary technical and administrative measures 

as recommended in the following; 

 

 Establishment of a two-stage authentication 

system, 

 In case of logging in via different devices, 

ensuring that the login information is 

forwarded to the contact addresses of the 

relevant persons, 

 Protecting applications with HTTPS or in a 

way that provides the same level of 

security, 

 Using secure and up-to-date hash 
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karma algoritmaların kullanılması,  

 IP adresinden başarısız giriş denemesi 

sayısının sınırlandırılması,  

 Aynı parolanın birden fazla platformda 

kullanılmaması gerektiğinin hatırlatılması, 

 Parola politikasının oluşturulması ve 

kullanıcılara ait parolaların belirli aralıklarla 

değiştirilmesinin sağlanması, 

 Yeni oluşturulan parolaların, eski parolalarla 

aynı olmasının engellenmesi, 

 Bilgisayar ile insan davranışlarını ayırt edici 

güvenlik teknolojilerinin kullanılması,  

 Erişime izin verilen IP adreslerinin 

sınırlandırılması. 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik sorun 

veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  

 

algorithms for user passwords, 

 Limiting the number of failed login 

attempts from the IP address, 

 Reminding that the same password should 

not be used on more than one platform, 

 Creating a password policy and ensuring 

that users' passwords are changed 

periodically, 

 Preventing newly created passwords 

constituting of old passwords, 

 Using security technologies that distinguish 

between computer and human behavior, 

 Limitation of IP addresses allowed access.    

 

 

 

 

 

The content herein is aimed at providing a 

general insight regarding the subject. For 

customized circumstances or for further 

information, please refer to your lawyer. 
 

 

 


